IV OMEING – OLIMPÍADA DE MATEMÁTICA DA ESCOLA INTERNACIONAL NOVA GERAÇÃO
2018
Regulamento
A seguir você encontrará informações acerca da realização da IV Olimpíada de Matemática da EING.
DOS PARTICIPANTES
A IV Olimpíada de Matemática da EING envolverá estudantes da escola do Ensino Fundamental I, II e alunos
do Ensino Médio.
DOS OBJETIVOS
A Olimpíada tem como objetivos principais estimular o estudo da Matemática pelos alunos, colocar os
professores do ensino fundamental em contato com novas ideias do ensino de Matemática, influenciar na
melhoria do ensino e detectar jovens talentos.
DOS NÍVEIS DE PARTICIPAÇÃO
A Olimpíadade Matemática da EING será realizada anualmente em seis níveis, de acordo com a escolaridade
do aluno:
Nível 1 - para alunos matriculados no 1º ano do ensino fundamental.
Nível 2 - para alunos matriculados no 2º e 3º ano do ensino fundamental.
Nível 3 - para alunos matriculados no 4º e 5º ano do ensino fundamental.
Nível 4 - para alunos matriculados no 6º e 7º ano do ensino fundamental.
Nível 5 - para alunos matriculados no 8º e 9º ano do ensino fundamental.
Nível 6 - para alunos matriculados no ensino médio.

DAS INSCRIÇÕES DAS ESCOLAS
Na primeira fase os alunos dos níveis 1, 2 e 3 deverão se inscrever diretamente com a professora da turma,
nos níveis 4, 5 e 6 a inscrição deverá ser feita com a auxiliar de coordenação, dos dias 6 a 14 de agosto.
DAS FASES DA OLIMPÍADA REGIONAL DE MATEMÁTICA DA EING
A IV Olimpíada de Matemática da EING será realizada em 2 fases:
1ª Fase - O professor responsável deverá fazer a correção e enviar à Coordenação o relatório devidamente
preenchido informando os pontos obtidos pelos alunos nesta fase. Feito isto, o coordenador e o professor farão
a divulgação da nota de corte que definirá os classificados para a segunda fase, bem como orientações para a
mesma.
2ª Fase - A segunda fase será a última da Olimpíada. As provas desta fase serão elaboradas pelos professores
de Matemática da EING.
DA ESTRUTURA DAS PROVAS
1ª Fase - uma prova de múltipla escolha com 20 questões com duração de 2 horas. O aluno que acertar 50%
da prova receberá 0,5 (meio ponto) na P3 do 3º Trimestre.
2ª Fase - uma prova discursiva com 6 problemas com duração de 2 horas para os alunos dos Níveis 1, 2 e 3 e
de 3 horas para os alunos dos Níveis 4, 5 e 6.
DA NOTA DE CORTE
O critério para a promoção dos alunos para a segunda e última fase é uma nota de corte estabelecida em
concordância com o desempenho dos estudantes da escola e com a participação de três professores da escola.

DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS
A relação dos alunos premiados será divulgada no site da Escola e no Quadro de Avisos do pátio. Dos
resultados não há contestação e nem será dada vista de provas a alunos ou responsáveis.

DA PREMIAÇÃO
Serão oferecidos prêmios aos alunos que obtiverem as melhores pontuações finais. A cerimônia de premiação
será realizada na Quadra da EING, no dia 11/10/2018 no período da tarde para o ensino fundamental I e no dia
31/10/2018 no período da manhã para o ensino fundamental II e ensino médio.

DATA E HORÁRIO DAS PROVAS
1ª Fase: Nível 1 – 30/08 – das 10h às 12h
Nível 2 – 30/08 – das 10h às 12h
Nível 3 – 30/08 – das 10h às 12h
Nível 4 – 30/08 – das 13h30 às 15h30
Nível 5 – 30/08 – das 13h30 às 15h30
Nível 6 – 30/08 – das 13h30 às 15h30
2ª Fase: Nível 1 – 18/09 – das 10h às 12h
Nível 2 – 18/09 – das 10h às 12h
Nível 3 – 18/09 – das 10h às 12h
Nível 4 – 18/09 – das 13h30 às 16h30
Nível 5 – 18/09 – das 13h30 às 16h30
Nível 6 – 18/09 – das 13h30 às 16h30
OBSERVAÇÃO: Os casos omissos serão resolvidos pela Direção, Coordenação e Professor de Matemática.

Guarujá, 13 de agosto de 2018.
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